Protokoll

Kommunala Handikapprådet

Plats och tid

Hamngatan 12 onsdagen den 8 oktober 2014
kl. 12.00–15.30

Beslutande

Marie Frestadius, ordförande
Elisabet Lindelöf, FUB
Kerstin Alm, Hjärt- Lungföreningen
Sven-Erik Larsson, Reumatiker
Carl-Eric Larsson, Hörselskadades förening
Sören Lundkvist, synskadades förening

Övriga ledamöter

Maj-Britt Hiller, Bygg- och Miljö
Arne Sjölinder, Kunskapsnämnden
Bo Wadström, Kultur o fritid
Arne Wigren, AT-nämnden
Renée Ranta, Kunskapsnämnden

Övriga deltagande

Karin Jonsson, förvaltningschef
Robert Sten, omsorgsnämnden
Sammanträdet skrivtolkades av två skrivtolkar
Maria Nilsson, enhetschef
Andreas Örnehag, utvecklare § 22
Åsa Edsvik, fastighetsingenjör § 23

Utses att justera

Elisabet Lindelöf
Paragrafer: §§ 20 - 26

Underskrifter

Ordförande

..................................................
Marie Frestadius

Justerare

………………………………...
Elisabet Lindelöf

Sekreterare

....................................................
Yvonne Eriksson

Maria Nilsson enhetschef inom dagliga verksamheterna Norrsätragården, Galaxen och
Triaden inleder sammanträdet och informerar om sin verksamhet.
Det är ca 60 st personer från daglig verksamhet ute på olika jobb inom kommunen, hon
har även ansvar för en utegrupp och Fixarmalte. I Sandviken är arbetsgivarna duktiga
med att ta emot brukare till sina arbetsplatser. Inom omsorgsförvaltningen arbetar tre
stycken arbetskonsulenter som träffar ungdomarna när de gått ut årskurs fyra i
gymnasiet.

KHR § 20

Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll utses Elisabet Lindelöf

KHR § 21

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att näst KHR- möte är tisdagen den
9 december.

KHR § 22

Information om psykiatriöverenskommelse
Andreas Örnehag, utvecklare informerar om psykiatriöverenskommelse
Andreas informerar om nyheterna i förslaget.
De målgruppen som man har lagt fokus på är:

•

Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem

•

Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk/beroende

•

Äldre personer (+65) år med psykisk funktionsnedsättning
Man har i överenskommelsen även lyft fram att den enskilde skall uppleva en
helhet i vård- och omsorg oavsett vilken huvudman som bär ansvar.
Gällande sysselsättning och rehabilitering läggs ett starkt förtydligande att
målgruppen skall kunna arbeta eller ha sysselsättning utifrån sina förutsättningar.
Landstinget ska se till att det finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster för
målgruppen oavsett boendeform och oavsett om insats ges enligt SoL/LSS. Detta
eftersom att kostnader för sjukgymnaster- och arbetsterapi insatser inte
skatteväxlas i samband med psykiatrireformen 1995, ansvar därför landstinget.

KHR § 23

Information om trygghetsboende
Åsa Edsvik från tekniska kontoret informerade om trygghetsboende. Tekniska
har tillsammans med Leif Wikman från Luleå gjort en inventering av flerbostadshus i kommunen där man tittat på rullstolstillgänglighet, rullatorTillgänglighet och ej tillgängligt. Områdesindelningen var Östra, Södra, Västra,
Centrala Sandviken, Järbo, Ovansjö, Storvik-Hammarby, Årsunda och
Österfärnebo. Bra tillgänglighet i alla områden utom i Årsunda där det saknas
t ex trottoarer och vilplatser. Tillgänglighet i flerbostadshus 24 % tillgängliga
med rullstol. 44 % tillgängliga med rullator och 56 % ej tillgängliga.
Tekniska har även upprättat riktlinjer för trygghetsboende i Sandvikens
kommun.

KHR § 24

Information från föreningar
Hjärt och Lungföreningen
Kerstin Alm infrormerar att föreningen bytt namn till Riksförbundet
hjärtlungföreningen i Sandviken.
Den 12 oktober är sista söndagen med Hälsans Stig.
Torsdagen den 23 oktober är det dags för ”i eldars sken” då föreningen
bjuder på ärtsoppa och smörgås och stigen är upplyst med marschaller.
Synskadades förening
Sören Lundkvist informerar att alla övergångsställen ska kontrolleras
utifrån synskadades förutsättningar och att materialet kommer att
finnas på plangården.
Hörselskadades förening
Carl-Eric Larsson informerar att föreningen har sökt pengar från
Landstinget och fått det beviljat till en familjeträff på Järvzoo,
som var väldigt uppskattat.
Elisabet Lindelöf informerar att HSO har haft årsmöte och att
föreningen har upplöst. Föreningarna kommer att ha ordförandestyrelse en från varje förening. Det är tio stycken föreningar som är
med i styrelsen. De kommer att ha ett arbetsutskott med kassör,
sekreterare och en samordnare och ett verksamhetsråd där någon från
gruppen är ansvarig. Stadgarna ska skrivas om.
Information från nämnderna
Kunskapsnämnden
Arne Sjölinder, nämnden har haft ett sammanträde sen i somras så
mycket har inte hänt. Kunskap har ett underskott på grund av många
inflyttade elever. En befintlig förskola byggs ut i södra området.
Bygg- och Miljönämnden
Maj-Britt Hiller lyfter frågan kring bostadsanpassning att det är viktigt
att ta del av olika intresseorganisationer i samband med byggnationer
och ombyggnationer. Bostadsanpassningen har varit en stor förändring
för nämnden samtidigt som det är bra att det ligger under bygg- och
miljönämnden.
AT-nämnden
Arne Wigren informerar att färdtjänsttaxan kommer att sänkas nästa år.
Kultur och fritidsnämnden
Bo Wadström informerar att budgeten hålls, även för parkbadet efter den
varma sommaren. Renovering av parkbadet behövs, diskussion pågår
om kommunen ska driva gymverksamhet eller inte.
Diskussion pågår om multisportarena.
Individ och familjeomsorgsnämnden
Ingen närvarande från IFO, önskemål fanns att de utser en ersättare om
den ordinarie har svårt att komma på mötena.

Omsorgsnämnden
Robert Sten informerar att nämnden före sommaren låg på ett underskott på ca – 5 mkr, nu efter augustis beräkning ligger vi på -1 mkr.
Resultatet beror på ökade intäkter, lägre lokalhyror, budgeterat återrapporteringssystem som inte har kommit igång.
Det har varit svårt att få in vikarier till våra enheter så ordinarie
personal har arbetat övertid.

KHR § 25

Information och Rapporter
Folkhälsorådet, ordförande från varje nämnd ingår i rådet som är organiserat
under Individ och familjeomsorgsnämnden. Rådet har upprättat ett förslag som
gäller alkohol, droger och tobak. Upp till varje nämnd att
avgöra vad de ska arbeta med, i vår nämnd bör vi arbeta med läkemedel.
Meborgarservice, arbetet med att starta medborgarservice pågår, förvaltningarna har lämnat in uppgifter som de tycker att medborgarservice
kan ta över. Beräknad start är mitten på 2015.
Sjösunda, Elisabet tog upp frågan gällande Sjösunda. Handikappföreningarna
har svarat på remissen, men de har inte fått någon återkoppling.
Vem har ansvaret gällande Sjösunda?
Robert Sten tar med sig frågan till ordförandegruppen.
Finns inte en enda badplats för funktionshindrade i kommunen.

KHR § 26

Övrigt
- Nästa möte, ett arbetsutskott den 24/ 11 kl 11.00 på Hamngatan, sista
mötet den här mandatperioden är 9 december, då har vi gemensam lunch.
Vi gör en utvärdering av de fyra åren och rådet meddelar vilka
medlemmar de har med i rådet nästa mandatperiod.
- Önskan om handikapparkering vid ”gamla åhlenshuset”. Finns ett
tillgänglighetsråd inom Handikapprörelsen som tittar på det.
- Ledsagning för privatpersoner, förvaltningen kommer att se över
hanteringen med ledsagarkort.

